INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ
SERVEI / UNITAT: Sistemes de Circulació de la Xarxa / STC-XC
TIPUS:

SERVEIS

DATA: 21/10/2020

PODER ADJUDICADOR: FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A.

Descripció de l’obra, servei o subministrament (ha de coincidir amb el camp Dades Bàsiques introduïdes a SAP)

Manteniment dels sistemes d’alimentació interrompuda de tecnologia SOCOMEC instal·lats a les cambres de
comunicacions de Fondo, Santa Coloma, Baró de Viver i Trinitat Nova.
Descripció de la necessitat -Art. 28- (ha de coincidir amb el camp Justificació de la Compra introduïdes a SAP)

Manteniment preventiu i correctiu del sistema d’alimentació ininterrompuda de tecnologia SOCOMEC instal·lats a
les cambres de comunicacionsincloent manteniment del software, hardware i dispositius en camp.
Justificació Insuficiència de Mitjans (només per a serveis) - Art. 116. 4.f-

La insuficiència de mitjans personals i materials per a què el contractant pugui prestar directament el servei es deu
als següents motius:
•

SOCOMECs és l’empresa fabricant, subministradora i instal·ladora del sistema i disposa de tecnologia
propietària tant de hardware com de software per a poder realitzar les tasques incloses al contracte.

La raó anteriorment exposada evidencia la necessitat del contractant de procedir a la contractació del servei
descrit a l’encapçalament, mitjançant el procediment corresponent, per a què sigui prestat externament, als
efectes de donar compliment a allò previst a l’article 116.4.f) de la Llei 9/2017
Pressupost Base de Licitació (PBL) -Art 100- (IVA Inclòs)
Vint-i-set mil dos cents vint-i-cinc euros (27.225 euros)
Lots:

SI ☐

NO ☒

(Justificar si no hi ha lots) -Art 99.3-

La licitació del servei és pel manteniment de quatre equips idèntics
Període d’Execució

Tres anys (3) des de l’1 de gener de 2021 a 31 de desembre de 2023

Conclusió:

Se sol·licita la contractació del servei , per a un termini d'execució de tres (3) anys des de l’1 de gener de
2021 a 31 de desembre de 2023 i amb un valor estimat del contracte (VEC) de 22.500 € I.V.A. exclòs.

